
 

 
 

      

  

Z O N D AG S B R I E F   

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 40e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 3 oktober 2021         Voor alle data geldt D.V. 

Israëlzondag Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur  (Jeugddienst) 

Voorganger Prop. A.L. Kornaat, Klundert Dhr. A. van Es  

Organist                 P. v.d. Meijden (Jeugddienst) 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 

Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk  

Introïtus/schoollied Lied 675 Geest van hierboven 
vers 1 en 2 

 

 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom in de beide diensten van deze zondag. In de morgendienst hoopt Prop. A.L. Kornaat 
uit Klundert voor te gaan en in de avonddienst dhr. A. van Es, dit zal een jeugddienst zijn. Allen 
goede en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van God! 
 
Overleden 
Op woensdag 29 september is in de leeftijd van 85 jaar, overleden broeder Leen van Drunen, 
Rijksweg 246, 4255 GS, Nieuwendijk. 
Wij wensen Ans, Sjaan, Anton, Tonny en kleinkinderen van harte Gods nabijheid en vertroosting 
toe. 
De afscheidsdienst zal dinsdag 5 oktober vanuit de aula van de begraafplaats Onderlinge Hulp, in 
eigen kring plaatsvinden. Ds. J.A. Hoogesteger zal in deze afscheidsdienst voorgaan. 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
Voor de zieken in onze gemeente, de rouwdragenden, de eenzamen, de weduwen en weduwnaars 
en hen die met achteruitgang hebben te kampen. 
Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een 
toevlucht.(Psalm 62:9) 
 

3 oktober = Israëlzondag 
De eerste zondag in oktober, dat betekent dat het Israëlzondag is. In de hal van de kerk vindt u 
daarom een Israëlzondag krant en een flyer met gebeden. Deze kunt u meenemen naar huis! 
Daarnaast ligt er ook het “Tov! club magazine”. Een ontzettend leuk boekje voor de kinderen met 
onder andere een recept, puzzel en weetjes. 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. Van der Perk, Rijksweg 
98. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Op 4 oktober viert mw. A.W. Groenevelt – Vos, Amaryllishof 10, haar verjaardag. Mw. A. Duijzer – 
van Wijk is op 7 oktober jarig. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Moderamen 
Moderamen komt bijeen op dinsdag 5 oktober 20.00 uur in de consistoriekamer van het kerkgebouw. 
 
Tienernevendienst 
Jan de Graaf heeft vanaf dit seizoen zijn stokje als leiding van de TND overgegeven aan Rachelle 
de Poorter. Wij zijn blij dat zij de TND komt versterken! 
En we bedanken Jan die er vanaf de allereerste keer bij is geweest! 



 
 

Volgende week zondag is het weer gewoon tienernevendienst. 
Dus zit je op het voortgezet onderwijs en ben je onder de 16 jaar, dan ben je weer van harte welkom! 
Graag tot volgende week! Peter, Rachelle en René 
 
Vrouwenkoffieochtend 
Op dinsdag 5 oktober starten we weer met de vrouwenkoffieochtend. 
Hiervoor willen wij de vrouwen uit onze gemeente uitnodigen. We proberen de Bijbel toe te passen 
op het leven van alle dag. Wat doen we met de verhalen uit de Bijbel ? Wat betekenen die voor ons. 
We leren dus met en van elkaar. Wilt u een keer met ons meedoen ? U bent van harte uitgenodigd. 
Graag wel even aanmelden op tel. nr 0183 401242. 
Wij gaan verder met het boekje van Hetty Lalleman “Leren vertrouwen op God”. 
Bijbelstudies over Psalmen, hoofdstuk 7 is aan de beurt. We beginnen om 9.30 uur met koffie en 
iets lekkers, daarna starten we met de Bijbelstudie. 
Het gaat dit seizoen iets anders als vorige seizoenen i.v.m. met het corona virus. Dit worden de 
nieuwe regels: Bij koorts en/of ziekteverschijnselen afmelden. 
We zitten in de grote zaal, zodat we voldoende afstand kunnen houden. 
Bij binnen komst de handen ontsmetten. 
We brengen onze eigen Bijbel mee en Psalm en Gezangenboekje. 
Tot ziens op de vrouwenkoffieochtend 
 
Jongerendienst “Under pressure” 
Zondagavond is het zover, de jongerendienst! Arie van Es gaat ons meenemen in het thema “Un-
der pressure”. We gaan het hebben over de druk die tegenwoordig steeds groter lijkt te worden. 
Deze druk kan vanuit mensen komen die dicht bij je staan of uit je verdere omgeving. We kunnen 
verkeerde keuzes maken onder groepsdruk, omdat we bang zijn dat we er anders niet bij horen. 
Hoe kunnen we dan nog in de wereld van tegenwoordig onze eigen identiteit behouden en sterk in 
onze schoenen staan? 

We hopen je hierin mee te nemen en je te zien op 3 oktober om 18.30 uur in de Hervormde kerk 
in Nieuwendijk. Er zijn nog plekken beschikbaar, dus vergeet je niet nog snel aan te melden via 
onze website! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versterking gezocht! 
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden voor de jongerendienstcommissie. De huidige com-
missieleden zijn Femke de Vries, Imke Dekker, Tim de Poorter en Kirsten de Rover. Lijkt dit je wat 
of zou je meer hierover willen weten? Je kunt Kirsten de Rover bereiken via 0623691933.  

 
Rooster zondag 10 oktober 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. A. Groeneveld, Lunteren 

18.30 uur  Ds. J. van Dijk, Zeist 
               
Kinderoppas      Mieke en Helen 

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie: Onno en Ineke Schouten, Hankse Buitenkade 47, Nieuwendijk, tel: 06 16348558 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    
 

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

